
Ambulance 
jako významný zdroj dat

NZIS OPEN 8. 7. 2021

Vladimír Kryštof

CompuGroup Medical



Aby bylo vůbec co analyzovat…
Informace nevznikají z „ničeho“.



Kde vznikají data?

• Data do značné míry vznikají v první linii - ordinaci.

• Cca. 6 500 ordinací PL+PLDD, 13 000 profesionálů.

• Kromě registrů v gesci ÚZIS musí lékař 
také zapsat do své zdravotnické dokumentace,
a vykázat na zdravotní pojišťovnu.

• CGM se dlouhodobě snaží o vykazování "s lidskou tváří". 
Tedy rychle, efektivně, s omezením možných lidských chyb.



Speciální činnosti v době pandemie

• Vystavení žádanky o testování

• Záznam výsledku testů

• Výběr pacientů k očkování

• Záznam o očkování

• Zjištění „proočkovanosti“ pacienta

• Vystavení certifikátu



Vize tvůrců informačních systémů
Jak to vidíme…



Naší vizí je plně elektronizované zdravotnictví.

Bezpapírové, kde jsou data uložena bezpečně

a ve strukturované elektronické podobě a zároveň dostupná
oprávněným v pravou chvíli, kdykoli a kdekoli,

v zájmu zajištění té nejlepší možné zdravotní péče.



Co pro to CGM dělá?
Promítnutí do reálného světa informačních systémů pro zdravotnictví



• Nasazení ambulantních informačních systémů CGM 
zejména v testovacích, ale také očkovacích centrech. 

• Nejnovější systém CGM MEDISTAR dovoluje vyplnit hlášení o testu na 
Covid-19 u známého pacienta na pouhých pět kliknutí. 

• Ideální nástroj pro mobilní testovací pracoviště.

• Data o očkování informují každého lékaře o stavu pacienta. 

Propojení AIS a ISIN



Každá legrace něco stojí

• Stovky dní práce. Nasazování u 12 000 ordinací.

• Analytici. Vývojáři. Testeři. Pracovníci podpory. Management.

• Miliony korun.

• Nula z dotací.

• Nula ze státního rozpočtu.

• Ministerstvo a jeho organizace mohou nařizovat, 
komerční dodavatel musí přesvědčit.



• Používání standardních postupů při vývoji systémů.

• Řízení změn.

• Verze rozhraní.

• Verze dokumentace.

• Vývojové, testovací a produkční prostředí.

• Používání standardních číselníků.

• Uvědomit si, že polovina lékařů pracuje jako „jednokoňky“.

Co dělat jinak?



Systémy CGM pomohly zvládat 
pandemii díky propojení ordinací 
s okolním světem.



Sledujte nás.

www.cgm-medistar.cz


